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A obtenção de híbridos em programa de melhoramento genético é um processo contínuo que 

visa a obtenção de cultivares com performance superior às existentes no mercado. Para tanto, o 

presente trabalho avaliou o desempenho agronômico de híbridos triplos pré-comerciais de milho 

em Valor de Cultivo e Uso (VCU) no município de Rio Brilhante, MS. Dezenove híbridos foram 

analisados, sendo quinze híbridos triplos em fase de teste e quatro hibridos triplos comerciais. O 

delineamento foi em blocos ao acaso com três repetições. As parcelas foram constituídas de 

quatro linhas de cinco metros, com espaçamento entre plantas de 0,33m e 0,5 entre linhas. Os 

caracteres avaliados foram plantas mortas, estande final, plantas acamadas, plantas quebradas e 

produtividade de grãos (Kg ha
-1

). Após a coleta de dados, realizou-se análise de variância, 

seguida de teste de Tukey, com auxílio do pacote computacional GENES. Apenas o caractere 

planta acamada não diferiu significativamente pelo teste F da ANOVA.  Avaliando o caráter 

planta morta, os híbridos que obtiveram os melhores resultados foram HT 78, HT 84 e HT 93 

com média de 4 a 5 plantas mortas por parcela. Para estande final os híbridos com maiores 

populações foram HT 97e o comercial AM 997 com 64.330 plantas ha
-1

 em ambos os casos. Já 

para o caráter plantas quebradas o híbrido comercial AG 9040 Y e os pré-comerciais HT 156 e 

HT 194 apresentaram média de uma planta quebrada. Ao comparar os resultados dos híbridos Os 

resultados de produtividade foram satisfatórios. As maiores produtividades foram observadas no  

híbrido pré comercial HT 199, com produtividade média de 8.486 kg ha
-1

; seguida do híbrido 

comercial BG-7049-HX, com 8.028,66 Kg ha
-1

. Os menores valores para produtividade foram 

encontrados para os híbridos HT 153 e HT 194. Os genótipos em estudo obtiveram resultado 

satisfatório quanto aos caracteres avaliados. O HT 199 mostrou produtividade adequada e 

promissora quando comparada aos híbridos comerciais. Novos ensaios são necessários para a 

recomendação de híbridos superiores para cultivos comerciais na região. 
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